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Redes sociais

Sensações nas redes

Menção a medidas já tomadas pela OMS 
eleva sensação de 'saudade'.
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FSB Pesquisa
Para acompanhar a evolução das mortes por 

Covid-19 em todo o país, o Instituto FSB 
Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo, que 
acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da 
Federação a partir do dia em que a média móvel de 
7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e 

divididas por 7) da respectiva região chega pela 
primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as 
curvas de óbitos com base no mesmo período de 
evolução da doença em cada UF.
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Acesse o dashboard interativo

As ilusões e 

desilusões de 2020

Acho que todos nós criamos a ilusão (ou 

desilusão) de que, quando o ano de 2020 

acabasse, a pandemia iria embora junto com ele. 

5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo, sem Covid-19.

Seria até fácil se fosse tão simples. Mas a 

verdade é que não há simplicidade em todas as 

ilusões que tivemos este ano.

As horas, por exemplo. Muitos de nós 

acreditávamos que o home office nos traria mais 

tempo com a família, os filhos, melhor 

organização do trabalho. E não foi 

necessariamente assim.

Passamos a ser ainda mais escravos de nossos 

celulares. O tempo real nunca foi tão real. 

Reuniões às 7, 13, 20 horas se tornaram comuns. 

De repente estava lá no nosso calendário, como 

a normalidade de um dia de trabalho.

A divisão do tempo tornou-se complexa. A rotina 

de cuidar da casa, do trabalho e de itens pessoais 

confundiu-se como um todo. Fizemos almoço e 

reunião ao mesmo tempo. Chamamos a atenção 

dos filhos e dos pets e desligamos a câmera da 

videoconferência para ninguém ver. Vestimos 

apenas a parte de cima do nosso dress code para 

aparecer nas telas do Teams, do Zoom ou do 

Meetings.

E a tal da qualidade do ser multitask? Esse foi um 

dos principais itens que foram colocados à prova. 

Quem não teve que participar de 2 ou 3 reuniões 

simultâneas? Ou ingressar na vídeo e responder 

clientes e parceiros ao mesmo tempo? Ou até 

mesmo trabalhar e orientar a lição de casa dos 

filhos? É, a transformação digital que a pandemia 

trouxe nos levou a reavaliar nossas 

características e nosso senso de tempo. Virou 

transformação temporal.

Não à toa chegamos cansados ao final deste ano. 

É a soma de incerteza, do medo da doença, da 

falta de lazer, da “prisão”domiciliar, da fadiga de 

ações simultâneas, cotidianas e recorrentes. 

Somos humanos acostumados a mudanças, 

claro. Mas quando são tão bruscas, elas esgotam 

a nossa racionalidade.

Em suma, Ilusões e desilusões vêm e vão. Em 

2020 e em 2021.

O importante é sempre a esperança de dias 

melhores. Afinal, só de discutir tudo isso, já 

somos privilegiados.
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A Rússia começou a vacinar neste 
sábado profissionais de saúde, assistentes 
sociais e professores contra o coronavírus. 
Em Moscou, 70 centros especiais foram 
abertos para imunizar a população. A 
vacina, aplicada em duas doses, será 
gratuita para cidadãos russos e administrada 
voluntariamente.

Bienal do Livro
Edição virtual começa na segunda-feira

Sem tinta
Cabelos grisalhos exigem mais cuidados

• Desenvolvedores de vacinas anti-Covid-

19 sofrem ciberataques

• Pfizer e BioNTech próximas de meta de 

produção de vacina em 2020

• Reinfecção por Covid-19 pode influenciar 

a 2ª onda e a eficácia das vacinas?

• 47% das empresas não investiram em 

saúde mental, mesmo com pandemia

• Quais os riscos de a Covid-19 causar 

demência nos infectados?

• Descobertas das vacinas podem ajudar 

no combate à gripe

• Virologista diz que morcegos têm outros 

coronavírus que podem infectar humanos

• Volta às aulas: agravamento da 

pandemia cria dilemas na retomada

Indicadores
Desemprego alto, juros baixos, inflação 

contida: veja estimativas para 2021

Combustíveis
Preços de diesel, gasolina e etanol nos 

postos têm maior nível em 7 semanas

Bens e imóveis
Leilões crescem em 2020 com 

desativações de empresas na pandemia

E-Social
Governo vai lançar versão web para micro 

e pequenas empresas

• Gasto na Black Friday e Cyber Monday 

cresceu 29%, aponta pesquisa

• Inflação e pandemia impõem desafio 

para reajustar aluguel em shopping

• Com pandemia, robôs que fazem e 

servem comida ganham força

• Argentina vai taxar sobre grandes fortunas 

para financiar combate à pandemia

• Alemanha vai gastar até US$ 7,3 bilhões 

em vacinação contra covid-19

• Governo francês promete transparência 

em meio ao ceticismo sobre a vacina

• Testes rápidos falham em metade dos 

casos de covid-19 no Reino Unido

• EUA: Covid-19 já esgotou profissionais de 

saúde, que temem pelo inverno

• Itália terá 70 mil agentes para fiscalizar 

regras no Natal

• Portugal libera viagens no Natal, mas 

restrições voltam para ano novo

• Indonésia: pelo menos 342 profissionais 

de saúde morreram devido à Covid-19

• Bolsonaro diz que Brasil tem liberdade 

ameaçada, mas não explica motivo

• Secretários de Saúde pedem todas as 

vacinas no plano do governo federal

• Barros diz que votação do STF sobre 

reeleição reforça tese da Constituinte

• Barroso visita Macapá para 

acompanhar preparação para eleições

• Ernesto Araújo evoca teoria de 

conspiração sobre Covid-19

• STF suspende julgamento sobre plano 

de vacinação até dia 17

• Governo prepara força-tarefa contra 

trabalho escravo

• Marilan investe R$220 milhões em nova 

fábrica no Nordeste

• Charli D'Amelio, 16, maior estrela do 

TikTok, investe em app de banco

• Empresárias negras ainda recebem pouco 

financiamento

Fraldas sujas
Aposta do Japão para gerar energia limpa

Mudanças climáticas
2020 será um dos três anos mais quentes

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia da

FSB Comunicação

Recorde
Rússia tem 28.782 contágios 
nas últimas 24h; total de 
casos sobe para 2,4 milhões.

Testes
Voluntária conta 
experiência; repórter
também tomou vacina.

Valor
Preço máximo para 
Sputnik V: US$ 26 
para 2 doses.
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